Brielle, 13-11-2017
Betreft: digitaal doorstroomdossier en Overstap naar het MBO
Beste ouders/verzorgers van 4 VMBO,
Het is gebruikelijk dat leerlingen die naar het mbo gaan:
1. Zich aanmelden voor een MBO opleiding via internet
2. daarna een doorstroomformulier invullen dat ze van het MBO ontvangen, het zg. D-formulier.
Elke leerling geeft in dat doorstroomformulier informatie over de studiekeuze, competenties
en motivatie. Ook de mentor beantwoordt enkele vragen. De leerling - uiteraard in overleg
met zijn/haar ouders - ondertekent het formulier en neemt het mee naar het intakegesprek
van de vervolgopleiding.
Vanaf dit schooljaar wordt op bijna alle mbo-scholen in de regio Rijnmond gebruik gemaakt van een
digitaal doorstroomdossier.
Via de site www.digitaaldoorstroomdossier.nl kan uw zoon of dochter het doorstroomdossier invullen.
Ook hierin zal de mentor enkele vragen beantwoorden, waarna uw zoon of dochter - in overleg met u
- het formulier aan de gekozen opleiding beschikbaar stelt.
Het voordeel hiervan is dat uw zoon/dochter en de mentor het dossier maar één keer hoeven in te
vullen, hierna kan het voor meerdere scholen/opleidingen gebruikt worden. Het voordeel voor ons is
dat wij beter zicht hebben op de voltooiing van de aanmelding(en).
Voor dit systeem leveren wij gegevens van alle leerlingen via een beveiligde verbinding bij Intergrip
aan. Wij hebben in de regio Rijnmond al enkele jaren ervaring met dit bedrijf en weten dat zij de
regels rondom privacy en informatiebeveiliging correct uitvoeren. Wij hebben met dit bedrijf daarover
een zg. bewerkersovereenkomst gesloten. De mbo-scholen kunnen deze gegevens pas gebruiken
wanneer uw zoon/dochter zich heeft aangemeld voor een opleiding van de betreffende school.
In week 46 of 47 krijgt uw zoon/dochter van een van onze collega’s de inloggegevens voor zijn/haar
persoonlijke account. Dit gebeurt tijdens een daar speciaal voor vrij gemaakt lesuur, zodat uw
zoon/dochter meteen onder begeleiding kan starten met het invullen van het eerste deel van het DDD
(deel A).
In de bijlage vind u de handleidingen voor de leerlingen, waarin per gedeelte e.e.a. duidelijk wordt
uitgelegd. Bewaart u deze handleidingen goed, zodat u deze zo nodig er bij kunt pakken.
Belangrijk: zorgt u dat uw zoon/dochter zich daarnaast ook via de website van het
betreffende MBO aan meldt voor een opleiding!
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks toch vragen hebben, dan kunt u
deze aan een van ons stellen.

Met vriendelijke groet,
Marjon Amersfoort
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